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  .وعلى آله وصحبه أمجعني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني
 الوضوء نواقض باب تابع 

 قال رمحه اهلل : َوَزواُل الَعْقِل. 

 .هذا الناقض الثالث  
رة )زوال العقل( ويف هذه العبا ، يعربون بالزوال ويعنون به جمموعة من األشياء ،زوال العقل يعرب به الفقهاء كثريا

واإلغماء يف حقيقته تغطية عقل وفقد شعور  ، له باإلغماء ونوميثل ،: زوال العقل ونفمثال يقول ، عندهم نوع توسع
بل تغطية للعقل على سبيل اللذة ؛ وهلذا كان عمر رضي اهلل عنه  ، فليس فيه زوال للعقل ،أيضا السكر ،وليس زواال

 ، نعم يف اجلنون يعترب زواال ، فتعبريهم بالزوال تعبري غري دقيق ، أي غطى العقل ،[اخلمر ما خامر العقل]يقول : 
 وإمنا حيصل إما تغطية ، ال تزول عقوهلم فهؤالء ، والسكران ، والنائم ، أما املغمى عليه ، عقله بالكلية فاجملنون يزول

 .أو فقد الشعور  ،

 وزوال العقل حتته ثالثة أقسام : 

فإذا حصل لإلنسان  ، اجملنون ينتقض وضوؤه باإلمجاعف ،وهذا مثل : اجلنون .وال العقل بالكلية: زالقسم األول 
  .فإنه إذا ُجن انتقض وضوؤه ،فلو كان ُيجن ويفيق مثال ، فإن وضوءه ينتقض ، جنون

فإن اإلنسان  .واإلغماء،حنو : السكر ، إذا وجد : أن حيدث للعقل تغطية بسبب ال ميكن لإلنسان رفعه القسم الثاني
والسكران واملغمى عليه ينتقض  ،فإنه ال يستطيع أن يرفع هذا اإلغماء احلاصل له ، أو مغمًى عليه اإذا كان سكران

 . ،والنوويابن قدامةابن املنذر،و وقد نقل اإلمجاع على ذلك ، وضوؤهما باإلمجاع

ثم أفاق  ،ثم أغمي عليه ،أفاق فاغتسل أغمي عليه ثم ،صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  -والدليل على ذلك : 
  .كما يف الصحيح ،فاغتسل

وعلى كالم املؤلف )زوال العقل بالنوم( وهذا التعبري كما عرفنا فيه نوع من  .: فقد الشعور بالنوم  القسم الثالث
بذاته أو أنه وهل هو ناقض  ،على أنه ناقض من نواقض الوضوء ،والنوم عامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم .التوسع 

أنه ليس  ،وإن كان الراجح واهلل أعلم ،لكن املهم أن نعرف أن النوم ناقض للوضوء ،مظنة للنقض ؟ بينهم خالف
 .بذاته  فهو من أسباب احلدث وليس حدثًا ،بل هو مظنة للنقض ،بنفسه ناقضًا

 أبوالف فيه من املتقدمني إال ومل خي ،فهو مذهب األئمة األربعة ،وعامة أهل العلم على أن النوم ناقض للوضوء
لكن ما  ،ن نقض الوضوء بالنومياير ا الأنهم اعنهم نقلفقد  ،ُمجِلز الحق بن ُحميد البصري أبوو ،موسى األشعري

 .السنةعليه دلت وهو الذي  ،عليه عامة السلف هو األقرب

 والدليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء : 
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إذا كنا  صلى اهلل عليه وسلم  النيب  أمرنا:]أنه قال ،عسال املرادي رضي اهلل عنهحديث صفوان بن :الدليل األول
 . أخرجه اإلمام أمحد ،وأبوداود[لكن من غائط وبول ونومو ،أال ننزع خفافنا ثالثة أيام بلياليها سفرًا

 انفإذا نامت العين ،سهقال]العني وكاء الصلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  ،حديث علي رضي اهلل عنه:الدليل الثاني
ضعفه احلافظ ابن حجر  ،وهذا احلديث حديث ضعيف .ابن ماجهو،وأبو داود،أمحدأخرجه اإلمام استطلق الوكاء[ 

  .وغريه

وإن اتفقوا  ،اختلفوا فيما بينهم يف حد النوم الناقض للوضوء ،لكن العلماء الذين قالوا بنقض الوضوء بالنوممسألة :
ذكر النووي  ،لكن ما هو النوم الذي ينقض الوضوء ؟ اختلفوا يف ذلك على أقوال كثرية ،أن النوم ينقض الوضوء

 : نذكر أهم هذه األقوال ، مثانية أقوال(ويف اجملموع،شرح مسلم)رمحه اهلل يف 

 ()منكٍب وينقض الوضوء إذا كان من مضطجع أو من متكئ أو من منحٍن ،: أن النوم مظنة للحدث القول األول
  .والشافعية،ذهب احلنفيةإليه و .أو ممن مل ميكن مقعدته من األرض  ،على شيء

  أدلتهم : 

عهده ينتظرون وسلم على  صلى اهلل عليه رسول اهللكان أصحاب :]أنه قال ،أنس رضي اهلل عنه عن:الدليل األول
ند أبي داود ويف بعض األلفاظ عمسلم، أخرجه اإلمام  [ثم يصلون وال يتوضؤون ،حتى ختفق رؤوسهم العشاء

 صححه األلباني . .[جنوبهم يضعون]

 وأ ، ًاقاعد و أ ، ًاقائم ناممن  علىقال ]ليس الوضوء صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  ،ابن عباسعن  :الدليل الثاني
فة ضعفه األلباني وطائو،  والرتمذي ، وأبو داود ، اإلمام أمحد أخرجه[ ًامضطجع نام من لكن ، ًاساجد وأ ، ًاراكع

  . من أهل العلم رمحة اهلل عليهم

فليس بناقض  فإن كان يسريًا ، أو كثريًا إما أن يكون يسريًاهو و ،وليس حبدث،مظنة للحدث : أن النوم القول الثاني
قيده احلنابلة بأن يكون من قاعد أو  )لكن ( و ،واحلنابلة،املالكيةذهب إليه و.فهو ناقض  وإن كان كثريًا ، للوضوء
فينقض ؛  ،أو راكع،أو ساجد،أو حمتب،متكئ ،فإن كان من غريهما (إال يسري نوم من قائم أو قاعد:)وهلذا قالقائم ؛ 

 ،وهو قاعد أو قائم ،ألن الذي ال ينقض عندهم هو اليسري من القاعد أو القائم ؛ ألنه يف هذه احلال إذا كان يسريًا
  .فإنه مل تنفرج املقعدة حتى خيرج منها شيء وهو ال يشعر

 أدلتهم : 

ومع ذلك يصلون  ،فالصحابة رضي اهلل عنهم كانوا ينامون حتى ختفق رؤوسهم ،حديث أنس السابق يف الصحابة -
بل سيتوضؤون  ،ولو كان النوم كثريا مل يصلوا بهذه احلال ،وهذا دليل على أن نومهم كان يسريا ،وال يتوضؤون

 .ويصلون
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فإذا فقد اإلنسان إحساسه ؛  .وأن املدار على زوال اإلحساس ،يس حدثاول ،: أن النوم مظنة للحدث القول الثالث
وإن مل يكن فإن النوم ال ينقض  ،فإن النوم يف هذه احلال يكون ناقضا للوضوء ،حبيث لو خرج منه شيء مل يشعر به

كالم من بأن كان يسمع  ،وإن مل يغلب على عقله ،همبعنى أنه إذا غلب النوم على عقله انتقض وضوء ،الوضوء
  .لكن ال يدرك معاني الكالم الذي يقولون فهذا يسري ،حوله

 ،وحديث صفوان ،حديث أنس ،وقال : إن فيه مجعا بني األدلة ،وهذا اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه
منه شيء  ولو خرج ،فإذا فقد اإلنسان اإلحساس حبيث ال يشعر مبن حوله . -وإن كان ضعيفا -وحديث ابن عباس 

 .فهنا يقال : هذا النوم ناقض للوضوء  ،مل يدر عن نفسه

وإمنا النوم مظنة  ،بذاته وأن النوم ليس ناقضًا ،وهو الذي جتتمع به األدلة ،القول األخريواهلل أعلم هو :الراجح
 ،ناقضا للوضوء النوم ل يكونفإنه يف هذه احلا ،فإذا فقد اإلنسان إحساسه ومل يدر ومل يشعر مبا خيرج منه ،للنقض

 وإال فال 

 فإن قال قائل : ما حد اليسري ؟مسألة :
وإن كان  ،فما عده الناس يسريا فهو يسري ،لكن أقرب األقوال أنه يرجع فيه إىل العرف ،فيه خالف بينهمفاجلواب :

إذا سقط مثال فهذا ف ،أو حنوه بسقوط ،أو بأنه ما ال يتغري فيه النائم عن هيئته ،بعضهم قد حده بأنه مقدار ركعتني
 .وأن مرجعه إىل عرف الناس  ،يرجح أنه ال حد له ،وابن قدامة رمحه اهلل ،يده شيء منأو سقط  ،كثري

 فما احلكم ؟ ،الفإن شك اإلنسان : هل هو نوم ناقض للوضوء أم مسألة :
 ألمرين:للوضوء  ليس ناقضًا أنهفاجلواب :
 ؛ألن األصل عدم النقض:األمراألول

)اليقني ال يزول بالشك( أنوالقاعدة  ،فال ترتفع إال بيقني ،وألن األصل ثبوت الوضوء والطهارة:األمر الثاني
 .فاألصل بقاء الطهارة ،واملتيقن ال ميكن أن يزول إال بيقني مثله ،واحلدث مشكوك فيه ،فالطهارة متيقنة

قال رمحه اهلل : وَمسُّ َذَكٍر ُمتَِّصٍل.  

حتى عند السلف رمحهم اهلل ؛ وهلذا كثر كالمهم فيها ؛ ألنه  وفيها نوع إشكال وعسر يف الرتجيح ،مهمةسألة مهذه 
صلى اهلل عليه  وسأذكر لكم جمموعة أحاديث وردت عن النيب  ،قد جاء فيها أحاديث فيها نوع تعارض عند بعضهم

 .األحاديث ثم نسوق اخلالفثم بعد ذلك ننظر مسالك العلماء يف املوقف من هذه  ،يف هذا الباب وسلم 

وكما قال أبو زرعة والنووي  ،سبعة عشر نفسا أحاديث تتعلق بنقض الوضوء صلى اهلل عليه وسلم  روى عن النيب 
وابن حزم ذكر  ،يف نقض الوضوء مبس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة صلى اهلل عليه وسلم  : روى عن النيب 
 .يدخل فيه السبعةعشر ؛ ألن الِبضع من الثالثة إىل التسعة وقوهلم : بضعة عشر ،أنهم سبعة عشر

[ من مس ذكره فليتوضأقال ] صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  ،رضي اهلل عنها بسرة بنت صفوان عن :احلديث األول
 ،وصححه اإلمام أمحد ،وقال عنه البخاري : أصح شيء يف مسح الذكر حديث بسرة بنت صفوان ،أخرجه اخلمسة

 .وابن حبان  ،والبيهقي ،والدارقطين ،والنووي،مذيوالرت
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 [ وهذه الرواية صححها األلبانيمن مس فرجه فليتوضأقال ] صلى اهلل عليه وسلم  ويف رواية النسائي أن النيب  -
  .[وُيتوضأ من مس الذكرقال ] صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  ،وعند النسائي،ويف رواية عند اإلمام أمحد -

 فرجهمن مس يقول ] صلى اهلل عليه وسلم  أنها قالت : مسعت النيب  ،رضي اهلل عنها  أم حبيبةعن  :ثانيث الاحلدي
  .وأبو زرعة،وصححه اإلمام أمحد ،والبيهقي،[ أخرجه ابن ماجهفليتوضأ

  ،وهلذا كان يقول اإلمام أمحد : حديث أم حبيبة وبسرة صحيحان
  .(فرج)وهناك  (ذكر)وحديث بسرة يقول ]من مس ذكره فليتوضأ[ هنا  ،وحديث أم حبيبة ]من مس فرجه فليتوضأ[

أميا رجل مس فرجه قال ] صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  ،عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن :ثالثاحلديث ال
 ،شوكانيوال،وصححه البخاري ،والبيهقي،والرتمذي،أمحداإلمام  [ أخرجهوأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ ،فليتوضأ

 . وقواه الذهيب

 ليس دونه ذكرهمن أفضى بيده إىل قال ] صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب ،رضي اهلل عنه أبي هريرة عن:رابعاحلديث ال
وصححه ابن  ،واحلاكم وغريهم،وابن حبان،[ أخرجه اإلمام أمحدفقد وجب عليه الوضوء ،حائل وال   سرت

  .كمواحلا،وابن السكن ،وابن عبد الرب،حبان

فكم  صلى اهلل عليه وسلم  إذا كان سبعة عشر نفسا قد رووا عن النيب  ،وغريها كثري ،هذه األحاديث كلها يف النقض
  .حديثا 13بقي  ،الباقي ؟ هذه أربعة فقط

 أما احلديث الذي جاء يف عدم النقض فهو : 

أو قال : الرجل ميس ذكره  ،ذكري مسست:فقال صلى اهلل عليه وسلم  أن رجال أتى النيب  ،حديث طلق بن علي -
وصححه ابن  ،[ أخرجه اخلمسةإمنا هو بضعة منك ،ال] صلى اهلل عليه وسلم  أعليه وضوء ؟ فقال النيب  ،يف الصالة

وضعفه ،واحلافظ ابن حجر رمحة اهلل عليهم ،وابن املديين ،والطحاوي ،وابن حزم ،والطرباني ،حبان
  .وابن اجلوزي،والبيهقي،قطينوالدار،وأبوحامت وأبو زرعة،الشافعي

واحلديثان أخرجهما .ابن حجر يف بلوغ املرام ذكرهماعندنا حديثا بسرة وطلق بن علي، وهما احلديثان اللذان  
وإن كان شيخ اإلسالم رمحه اهلل قد ذكر يف بعض كتبه قال  ،وحديث بسرة غالب أهل العلم على تصحيحه ،اخلمسة

 .من قبل كما ذكرنا أهل العلم من صححه من وحديث طلق بن علي . يعين حديث بسرة،: يستدلون حبديث ضعيف

وهو الذي  ،يف نقض الوضوء من مس الذكر ،بل هناك حديث عن طلق بن علي ،اآلن عندنا قرابة سبعة عشر حديثا
 ما موقف العلماء ؟ العلماء كانت هلم مواقف من هذين احلديثني :  ،يروي عدم النقض

  من حكم بالنسخفمنهم.  

أن  ،والناسخ له حديث بسرة ؛ ألن حديث طلق بن علي جاء يف بعض ألفاظه ،فحكم بنسخ حديث طلق بن علي
واألحاديث اليت روت النقض  ،وهذا يف أول اهلجرة ،وهو يبين املسجد ،جاءه رجل:صلى اهلل عليه وسلم  النيب 

أي بعد ست أو سبع سنوات  -عام خيرب ،يرة أسلم سنة سبعوأبو هر ،فمنها مثال : حديث أبي هريرة ،كانت متأخرة
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وابن  ،والطرباني ،وابن حبان ،وممن قال بالنسخ : ابن حزم ،قالوا : فهذا يدل على أنه منسوخ - من احلديث األول
  .هؤالء ذكروا أن حديث طلق منسوخ ،وابن القيم ،وابن قدامة ،العربي

 وابن اجلوزي ،والدارقطين ،وأبي زرعة ،وأبي حامت ،لشافعيمثل : ا. علي ومنهم من ضعف حديث طلق بن، 
 .وابن القيم ،والنووي

 وهم على صنفني : ،ومنهم من سلك مسلك الرتجيح 
قال البيهقي :  . وابن حزم،مثل : البيهقي ،منهم من رجح حديث بسرة على حديث طلق بن عليالصنف األول:

وحديث  ، يث طلق مل حيتج الشيخان بأحد من رواتهأن حد ،حديث بسرة على حديث طلقترجيح يكفي يف 
  .بسرة قد احتجا جبميع رواته

بن املديين، وابن الفّلاس،  عليومنهم من رجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة، مثل : الصنف الثاني: 
 ابن املديين كان يناضح ويناضل عن حديث طلق، ويرجحه على حديث بسرة.  . والرتمذي

  مسلك اجلمعومنهم من سلك.  

 اإلنسان قبل املصري إىل مسلك الرتجيح والنسخ ؛ ألنه إذا حكم ، فقالوا : جيب املصري إىل اجلمع عند صحة األدلة
وإذا سلك  ،فإنه قد أعمل الدليلني سويا ،وإذا سلك مسلك الرتجيح ،فمعناه أنه أبطل داللة أحد الدليلني ،بالنسخ

 ،وإن مل يبطله بالكلية ،فهو قريب من مسلك النسخ ؛ ألنه قد ألغى حديثا ،مسلك الرتجيح فرجح حديثا على حديث
  .إال أنه قد رجح عليه احلديث اآلخر

 وقالوا لنا طريقان يف الرتجيح : 

 .وحديث بسرة على ما إذا مس فرجه بشهوة ،محلوا حديث طلق على ما إذا مس فرجه بغري شهوة:الطريق األول

 .فإنه يستحب له أن يتوضأ ،وأن من مس ذكره ،: حيمل حديث بسرة على االستحبابومنهم من قال :الطريق الثاني
على إفادة عدم  ،ومحلوا حديث طلق بن علي ،وليس للوجوب ،فيكون األمر يف حديث ]فليتوضأ[ لالستحباب

إمنا  ،]ال صلى اهلل عليه وسلم  فأجابه النيب  ،سأل عن وجوب الوضوء الرجلأعليه وضوء ؟ ف:الوجوب ؛ ألنه قال 
واألحاديث األخرى اليت فيها األمر  ،أنه ال جيب عليه الوضوء ،صلى اهلل عليه وسلم  فبني  ،هو بضعة منك[

واألحاديث اليت جاء فيها األمر بالوضوء على  ،بسرة حديثمل حي ،سهلفقالوا : اجلمع  ،تفيد االستحباب ،بالوضوء
  .وحديث طلق بن علي ُيحمل على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر ،االستحباب

 ثالثة أقوال :  أهمها ،وقد اختلف العلماء بناء على األحاديث الثابتة يف مس الذكر على أقوال

  .أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاالقول األول : 

ومل يشرتطوا أن يكون املس  ، واحلنابلة ، ويشرتطون أن يكون املس بباطن الكف ،والشافعية،وإليه ذهب املالكية
وأبي  ،وابنه ،وهو رأي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.بل لو كان بظاهر الكف فإنه ينقض الوضوء  ، بباطن الكف

وسعد بن أبي  ، وبسرة ، وأم حبيبة ، وعائشة ،وجابر ،وعبد اهلل بن عمرو ،وأبي هريرة ،وزيد بن خالد ،أيوب
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 ، واألوزاعي ، وهشام بن عروة ، سيباملوسعيد بن  ، وعطاء ، والزهري ،سليمان بن يسارو ، وعروة ، وقاص
  .كل هؤالء قالوا بنقض الوضوء من مس الفرج ، قاوإسح

 أدلتهم : 

واألحاديث اليت جاءت عن سبعة عشر نفسا من أصحاب رسول  ،حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة :الدليل األول
 .يف النقض مبس الفرج  وسلم  صلى اهلل عليه اهلل 

والغالب أن اإلنسان ال ميس ذكره إال يف  ،فإذا مس اإلنسان ذكره .أن مس الفرج مظنة خلروج شيء :الدليل الثاني
انتقض  ،فلما كان مظنة للخروج ،فهو مظنة اخلروج ،فإن الغالب أن خيرج شيء ، فإذا مس ذكره ، حال شهوة
 .الوضوء به 

  .مس الذكر ال ينقض الوضوء مطلقاأن  القول الثاني :

وأبي  ،بن احلصني وعمران ،وحذيفة ،وعمار وابن مسعود،وهو رأي علي ،واحلنابلة يف رواية ،وإليه ذهب احلنفية
  .هؤالء ذهبوا إىل أنه مس الفرج غري ناقض للوضوء ،وابن املنذر ،والثوري ، وربيعة ، الدرداء

 أدلتهم : 

  .علي رضي اهلل عنهحديث طلق بن  :الدليل األول

  .فلم ينقض الوضوء ،ألنه عضو كسائر األعضاء :الدليل الثاني

  .فقال ]إمنا هو بضعة منك[ ،عرب بتعبري ال ميكن انفصاله ،صلى اهلل عليه وسلم  ألن النيب و:الدليل الثالث

فهذه علة ال ميكن  ،من اإلنسانبكونه بضعة  ،صلى اهلل عليه وسلم  أنه ملا عرب  ، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم
أن ما فيه  ،هذا كاألصل يف األول ،ابن حزم رد عليهم وقال : ال . يف يوم من األيام فال ميكن أن يكون ناقضًا ،زواهلا
  .لعدم الوضوء ثم جاء األمر بالوضوء بعد ذلك، فيكون ناسخًا ،وضوء

  .ب الوضوء منه مطلقاويستح ،أن مس الذكر ال ينقض الوضوء مطلقا القول الثالث :

واحلنابلة يف رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وإليه ذهب املالكية يف قول ،وهؤالء من سلكوا مسلك اجلمع
 .وميكن أن يؤخذ من املمتع هذا ، ويف بعض كالمه يهوهي اليت كان مييل إليها شيخنا يف بعض فتاو ، مرمحة اهلل عليه

فال ننسخ  ،وال ميكن املصري إىل النسخ والرتجيح يف حال إمكانية اجلمع ،واألدلة ممكنألن اجلمع بني األقوال  -
 .حديث طلق بن علي ؛ ألن النيب صلى اهلل  عليه وسلم ربطه بعلة ال ميكن انفصاهلا ]إمنا هو بضعة منك

 ،ج إىل مزيد حبث حديثيوأرى أنه حيتا ،وإن كنت ال أزال عندي إشكالية ،القول األخريهو  واهلل أعلمألقرب : ا  
وإذا رأى صحة احلديث مع صحة  ،فإنه يصري إىل القول األول ،فإذا وصل اإلنسان إىل تضعيف حديث طلق مثال

  .فال بد أن يصري إىل اجلمع بني األدلة ،األحاديث األخرى

وهناك أدلة  ،ة دليلفلما ضعفه ومل يكن مث ،شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف بعض كالمه يفهم منه أنه يضعف حديث بسرة
فإذا  ،وبعض أهل العلم يقول : إن احلديثني ال ينزالن عن درجة احلْسن ،قال مبا تقدم ميكن أن ترتقي لدرجة احلسن

  .فصاروا إىل اجلمع بينهما ،ففيهما إشكال ،كانا ال ينزالن عن درجة احلسن
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 لصغري : امس ذكر 

 هل ينقض الوضوء ؟  ،هأو ذكر غري ،إذا مس اإلنسان ذكر الصغري مسألة :
 :تنبين على اخلالف السابق ،هذه أيضا من املسائل املهمة 

واملرأة ال ينتقض وضوؤها مبس  ،ينتقض وضوؤه مبس ذكرهالكانوا يرون أن اإلنسان  ملااحلنفية  القول األول : 
ضوء ؛ ألن األصل وكذلك مس ذكر غريه أو فرج غريه ال ينقض الو ،فمس ذكر الصغري ال ينقض الوضوء ،فرجها

  .فيه الطهارة فال ميكن النقض

الكبري  وأما ،إىل أنه ينتقض الوضوء مبس ذكر الصغري ،واحلنابلة،والشافعية،املالكية ،ذهب اجلمهور القول الثاني :
  .واملالكية هلم يف ذلك تفصيل ،فإنه ينتقض وضوء املاس ،واحلنابلة على أنه إذا ُمس فرجه،فالشافعية

 ،لكن يستحب الوضوء منه ،ال ينقض الوضوء ،فنقول : مُس ذكر غريه أو فرج غريه ،أنه كالقول السابقألقرب : ا 
  .لدخوله يف حديث بسرة ]وُيتوضأ من مس الذكر[

 اخلالف السابق: بالنسبة ملس املرأة فرجها : داخل يف مسألة :
 .رجهااحلنفية عندهم أنه ال ينتقض الوضوء مبس املرأة لف  فالقول األول :

فإن وضوءها ينتقض ؛ ألنه قد جاء يف  ،واحلنابلة إىل أن املرأة إذا مست فرجها،وذهب الشافعية : الثانيالقول و
  ،إذا كانت تلتذ به أو ال تلتذ ،املالكية هلم تفصيل ،احلديث ]أميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ[ فيجب عليها أن تتوضأ

 ح :الراج
 .وال ينقض مسها لفرجها الوضوء مطلقا  ،إذا مست فرجها أن تتوضأ فيقال : يستحب للمرأة ،كالسابق

يقول رمحه اهلل : وَمسُّ َذَكٍر ُمتَِّصٍل.  

 فاملؤلفالراجح أن مسه ال ينقض الوضوءحتى على كالم  فإن كان مقطوعا،املؤلف اشرتط أن يكون الذكر متصال

قال : أو ُقُبٍل بَظْهِر كفَِّه أو بطِنه.  

 .ثم ذكر أنه ال فرق أن يكون بباطن الكف أو ظاهره  ،تصل أو مس قبل املرأةمس ذكر م أي

 قال : وَلَمُسُهما من ُخْنَثى ُمْشِكٍل. 

إن تبني أحلق  ،يبول من اجلهتني ومل يتبني ،بلغ مشكال ،وأشكل ،وآلة أنثى ،وهو : إنسان له آلة ذكر ،اخلنثى املشكل 
أو  ،إن متيز بأن بال من أحد املخرجني ،له خمرج ذكر وخمرج أنثى ،مشكالهناك صنف من الناس يكون  ،مبا تبني به

فإنه يلحق باجلنس  ،أي أنه احناز إىل صنف ،حلية أو غريها ،أو صار له ما يكون للرجال ،حاض كما حتيض النساء
 أو فرجه ؟هل ينقض الوضوء إذا ُمس ذكره  ،وهذا مشكل ،لكن املشكلة أن يبقى على إشكاله ،الذي احناز إليه

نكتفي بذكر كالم  و ،رمحه اهلل )ابن عثيمني( أذكر لكم خمتصر ما ذكر الشيخ :()صور مس فرج اخلنثى املشكل 
 :الشيخ قال

 (سواء كان الالمس ذكرا أم أنثى ،مس أحد فرجي اخلنثى املشكل بدون شهوة فإنه ال ينتقض الوضوء مطلقا -1
  .جني ال ينقض الوضوءمس أحد الفر ،إذن بدون شهوة ال ينتقض الوضوء
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  .مسهما مجيعا ينقض الوضوء مطلقا  -7

 ،مس أحد فرجي اخلنثى املشكل بشهوة له أربع حاالت -3

 ،أو متس املرأة فرجها ينتقض الوضوء ،حالتان ينتقض الوضوء فيها : أن ميس الذكر ذكره
هاتني احلالتني ال ينتقض ففي  ،وأن متس األنثى ذكره ،حالتان ال ينتقض الوضوء فيهما : أن ميس الذكر فرجه

فما دامت غري موجودة فيكفي ما  ،ونسأل اهلل أال توجد ،وهما كما تالحظون مسألة غري موجودة ،الوضوء
 .تقدم 

قال رمحه اهلل : وَلْمُس َذَكٍر َذَكَره أو ُأْنُثى ُقُبَلها لشهوٍة فيهما، وَمسُُّه امرأًة بشهوٍة. 

هل مس املرأة ينقض الوضوء أو ال ينقض الوضوء ؟ كأن ميس و،مسألة مس املرأة هذه (وَمسُُّه امرأًة بشهوٍة:)قوله 
هذه املسألة وقع فيها خالف بني السلف على  ،ميسها أن أو كان حالال له ،سواء كانت أجنبية منه ،مرأةااإلنسان 
 أقوال : 

فإذا  ،واحلنابلة يف رواية،احلنفيةب وإليه ذه .ن كان بشهوةإو ،: أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقًا القول األول
  .من اجلهتني ،فإنه ال ينتقض وضوؤها مطلقا،وإذا مست املرأة ذكرًا ،مس املرأة فال ينتقض وضوؤه مطلقا

 أدلتهم : 

ومل  لصالةا إىلخرج  ثمقبل بعض نسائه  صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب ] ،عائشة رضي اهلل عنهاعن  :الدليل األول
 داودوأبو ، والرتمذي،  وأعله البخاري ،اخلمسةأخرجه  [: فضحكت؟ أنِت إال قلت هلا من هي عروة : قال ،يتوضأ

   . األلبانيو ، ابن عبدالربومنهم  ، لكن من أهل العلم من صححه ،وجمموعة من السلف،وأبو حامت ،

بني  وهيكان يصلي  -  الصحيحكما يف -صلى اهلل عليه وسلم أن النيب  رضي اهلل عنهاعائشة عن   :الدليل الثاني
 .ومسلم ،البخاري اإلمام أخرجه .فكفت رجليها ،فإذا سجد غمزها ،يديه

 ،فالتمسته ،ليلة من الفراش صلى اهلل عليه وسلم  عائشة رضي اهلل عنها قالت : فقدت النيب  عن :الدليل الثالث
ومبعافاتك من  ،ي أعوذ برضاك من سخطكوهو ساجد يف املسجد يقول : ]اللهم إن ،فوقعت يداي على بطن قدميه

  مسلم . اإلمام أخرجه أنت كما أثنيت على نفسك[ ،ال أحصي ثناء عليك ،وأعوذ بك منك ،عقوبتك

  .والذكر للمرأة ال ينقض الوضوء ،قالوا : فهذا دليل على أن مس املرأة للذكر

واحلنابلة يف  ، املالكيةوإليه ذهب  .ه ال ينقض وإن كان بغري شهوة فإن ، أن مس املرأة بشهوة ينقض القول الثاني :
فإنه ال  ، وإذا كان بغري شهوة ،وضوؤها  انتقض وكذلك عندهم املرأة إذا مست الرجل بشهوة ، رواية هي املذهب

 . ينتقض
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 أدلتهم : 

 . {أو ملستم النساء} قراءة سبعية ويف {أو المستم النساء} قول اهلل تبارك وتعاىل :الدليل األول

 ، صلى اهلل عليه وسلموحديث عائشة يف مس رجلي النيب  ،حديث تقبيل عائشةاألحاديث السابقة : :الدليل الثاني
يكون إنه لكن إن كان بشهوة ف ،فهذه األحاديث كلها تدل على أن مس املرأة ال ينقض . وغمز عائشة وهي نائمة

  .ملاس للممسوسفينتقض وضوء ا ،فإذا حصلت املظنة حكمنا بالنقض ،مظنة النقض
  .من باب حسن املعاشرة والتبعل ،أو ممازحة ،قد يقبلها مالطفة ،وحديث تقبيله لعائشة األصل فيه عدم الشهوة

 ، وضوؤه مرأة انتقضافإذا مس اإلنسان  . ولو كان بغري قصد أن مس املرأة ينقض الوضوء مطلقًا: القول الثالث
  .احلنابلة يف روايةو، الشافعيةوإليه ذهب  ، بشهوة أو بغريها

 أدلتهم : 

, واملس واللمس  يف القراءة األخرى {أو ملستم النساء} ،{أو المستم النساء} قول اهلل تبارك وتعاىل: الدليل األول
 .وألن اآلية جاءت مطلقة ؛ معناهما واحد

  .ألن املرأة مشتهاة على كل حال ،وألن املس مظنة  النقض :الدليل الثاني

ومس جسم امرأة جبواره من دون قصد فإنه ينتقض وضوؤه  ،أو يف مكان عام ،لو أن إنسانا يطوف وبناء عليه :
  .مباشرة

هل اآلية تدل على أن املراد باللمس هنا  {أو ملستم} {أو المستم}القول الثاني والثالث باآلية أصحاب استدالل و
 ، وهذا غري صحيح ، باليد سأما هم ففسروا اآلية بامل املس اجلس باليد ؟ أم أن املراد باملالمسة يف اآلية اجلماع ؟

 ألمرين : 

 ،وهو ترمجان القرآن ،اآلية باجلماع قد نقل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما هذه اجلملة من: أن تفسري األمر األول
  .فهو مرجع من مراجع األمة يف تفسري كالم اهلل عز وجل ،ودعي له مبعرفة التأويل ،وَحرب األمة

 ،وذكر الطهارتني املائية والرتابية ،: أن اهلل عز وجل قد ذكر يف آية الوضوء الطهارتني الصغرى والكربى مر الثانياأل
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا } قال اهلل تبارك وتعاىل ،وذكر سبيب احلدث األصغر واألكرب

وإن كنتم }قال  ،هذه الطهارة الصغرى {أرجلكم إىل الكعبنيوجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم و
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا }والطهارة املائية يف قوله  ،هذه الطهارة الكربى {جنبا فاطهروا

وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من } ،{برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني
أو جاء أحد منكم من }األحداث املوجودة قال  ،هذه طهارة ترابية {غائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيممواال

فمعناه أن اهلل عز وجل ذكر يف  ،هذا احلدث إن قلنا : حدث أكرب {أو المستم النساء} ،هذا حدث أصغر {الغائط
معناها  {المستم}إن  ،وإذا قلنا : ال ،وحدث أكرب، وحدث أصغر، وترابية، ومائية، وكربى ، اآلية طهارة صغرى
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أن يكون  ، وبالغة القرآن تقتضي األول ،وهو احلدث األصغر ،فقد ذكر يف اآلية سبب من أسباب احلدث ،اللمس
فإنه يقتضي أن يكون قوله عز  ، وهذا الرتجيح باعتبار سياق اآلية ،عندنا سبب احلدث األصغر وسبب احلدث األكرب

  .املراد به اجلماع {المستم أو} وجل

ومس املرأة للذكر  ،والعكس كذلك ،أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاو ،هو القول األول ،واهلل أعلماجح : الر
خاصة من  ،بشهوة فينبغي لإلنسان أن يتحرز مس املرأة لكن إن كان ،حتى لو كان بشهوة ،ال ينقض الوضوء مطلقا

فإنه ينبغي له أن يتحرز ؛ ألنه يكون مظنة  ،أو حصل بينهم مثل هذه األشياء ،ضمها فإذا قبل امرأته أو ،الشاب
فإنه يكون يف جسمه حرارة ال تطفأ إال  ،واشتدت شهوته ،خلروج املذي ؛ ألن اإلنسان إذا حصل منه هذا الشيء

وردت  ،العلماء يضعفهاوإن كان كثري من  ،أنثييه[ فهي تدل على هذايغسل ذكره وباملاء ؛ وهلذا إن صحت لفظة ]
وأما  ،من باب االستنجاء ،أما الذكر فغسله من باب تطهريه ،نيفيغسل الذكر واألنثي ،هذه اللفظة يف حديث املذي

وغسل باملاء  ،فإن اجلسم إذا كان فيه شهوة ،امفإنها من باب إطفاء الشهوة احلاصلة فيه ،األنثيان إن صحت اللفظة
فإنه إذا أكل حلم  ،وأن العلة ليست تعبدية ،اإلنسان إذا أكل حلم جزور على الراجحكما أن  ،البارد فإنها تنطفئ

 .واهلل أعلم  ،وهذه حتتاج إىل إطفائها باملاء ،وحرارة ،فإنه يورث قوة شيطانية ،اجلزور

 .دوصلى اهلل وسلم على نبينا حمم

 


